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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian  

 

LEMBARAN INFORMED CONSENT 

 

Assalam`ualikum Wr. Wb 

Dengan pernyatan ini, Saya Iwan Muliadi mahasiswa jurusan Psikologi 

Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang sedang 

melaksanakan penelitian skripsi dengan judul “Style Coping Mahasiswa/i dalam 

Penyusunan Tugas Akhir Skripsi di Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin”. Meminta kesedian Anda untuk mengisi kuesioner di bawah ini. 

Saya harap hasil dari partisipasi Anda dapat membantu perkembangan Ilmu 

Psikologi. Oleh karena itu, saya mohon Anda untuk menggambarkan diri Anda 

dengan sejujur-jujurnya, karena segala informasi yang Anda berikan berserta 

jawaban Anda bersifat RAHASIA dan hanya digunakan untuk kepentingan 

penelitian saja. Jika Anda bersedia menjadi responden pada penelitian ini, saya 

meminta untuk mengisi biodata dan pada pernyataan di bawah ini: 

Nama/ Inisial :………………………….. 

Fakultas  :………………………….. 

Semester  :………………………….. 

Usia  :………………………….. 

Jenis Kelamin :………………………….. 

Atas partisipasi, kepercayaan serta kerjasama Anda saya ucapkan terimakasih.  

Wassalam`ualaikum Wr. Wb. 

        Banjarmasin,       2020 

Peneliti       Responden  

 

Iwan Muliadi                  ………………
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KUESIONER PENELITIAN  

STYLE COPING MAHASISWA/I DALAM PENYUSUNAN TUGAS AKHIR 

SKRIPSI DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI 

BANJARMASIN 

 

 Petunjuk Pengisian Skala Stres Akademik 

1. Bacalah secara cermat dan teliti setiap bagian pernyataan dalam 

kuesioner ini. 

2. Pilihlah satu jawaban menurut Anda yang sesuai  dengan kondisi yang 

dialami saat ini dengan memberikan tanda silang (X) 

3. Isilah dengan keadaan yang nyaman, bukan dengan keadaan yang 

terburu-buru. 

Contoh:  

Item Pernyataan STS TS S SS 

00 Saya sering merasa lelah      X    

 

Item Pernyataan  STS TS S SS 

1 
Saya merasa tertinggal oleh teman-teman 

yang lain dalam mengerjakan skripsi 
        

2 
Saya merasa terlambat setiap kali 
mengumpulkan revisi yang diberikan 

dosen pembimbing 

        

3 
Saya kesulitan dalam mencari sumber 
referensi yang sesuai dengan penelitian 

saya 

        

4 
Bagi saya mudah untuk mengerjakan revisi 

yang diberikan dosen pembimbing 
        

5 

Saya bingung memilih antara mencari 

sumber referensi ke perpustakaan atau 

bertemu dengan dosen pembimbing 

        

6 

Saya dapat dengan mudah menentukan 
antara harus bertemu dengan dosen 

pembimbing atau mengerjakan revisi yang 

belum selesai 

        

7 
Saya tertekan ketika orangtua menuntut 

untuk lulus kuliah tepat waktu 
        

8 
Saya terbebani dengan tugas revisi yang 

diberikan dosen pembimbing 
        

9 

Saya merasa terbebani dalam memenui 

target waktu penyelesaian skripsi yang 

ditetapkan universitas 
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10 

Saya merasa jadwal bertemu dosen 

pembimbing yang tidak pasti mengganggu 

kegiatan seharihari 

        

11 
Saya merasa lebih senang saat masa 
perkuliahan belajar di kelas dibandingkan 

masa skripsi 

        

12 
Saya cemas ketika tema penelitian saya 

belum disetujui oleh dosen pembimbing 
        

13 
Saya merasa skripsi saya dapat selesai 

dengan xxxvii baik 
        

14 
Saya mengalami gangguan tidur selama 

mengerjakan skripsi 
        

15 
Saya sulit berkonsentrasi saat mengerjakan 

skripsi 
        

16 
Saya merasa sedih terhadap lambatnya 

perkembangan skripsi yang saya kerjakan 
        

17 
Saya mudah tersinggung ketika ada teman 

yang menanyakan tentang skripsi saya 
        

18 
Saya memendam perasaan ketika kesal 

terhadap orang lain 
        

19 
Bagi saya skripsi merupakan hal yang sulit 

dikerjakan 
        

20 
Saya mengabaikan masalah yang saya 

alami selama mengerjakan skripsi 
        

21 
Proses penyelesaian skripsi menguras 

banyak energi psikis 
        

 

 Petunjuk Pengisian Skala Style Coping 

Pada sekala ini terdapat empat pilihat jawaban, yaitu: 

- Sangat Tidak Setuju  

- Tidak Setuju 

- Setuju 

- Sangat Setuju 

Anda diminta untuk memberi tanda silang (X) pada salah satu dari empat 

pilihan yang tersedia. Pastikan tidak ada nomor yang terlewat. TIDAK ADA 

JAWABAN YANG BENAR ATAU SALAH sehingga jawablah yang 

sesuai  dengan keadaan diri Anda sebenarnya. 

Contoh: 

Item Pernyataan STS TS S SS 

1 Saya seorang yang pekerja keras        X  
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Item Pernyataan STS TS S SS 

A. Ketika saya diberikan tugas akhir skripsi 

1 
Saya akan bermalas-malasan dan 

mengurung diri dari aktivitas sosial  
        

2 
Saya akan pergi keperpustakaan untuk 

mencari bahan bacaan. 
        

3 

Saya sering mengerjakan skripsi 

dengan aktivitas lain yang membuat 

saya releks dalam mengarjakan tugas 

tersebut (misalnya mendengarkan 

musik, minum kopi, diseringi bermain 

game, nonton dan lain-lain 

sebagainya). 

        

4 

Saya berpikir bahwa mengerjakan 

tugas skripsi dengan teman tidak 

memberikan hasil yang bermanfaat 

untuk penulisan skripsi saya. 

        

5 
Saya sering menunda-nunda untuk 

mengerjakan tugas skripsi 
        

6 

Saya akan berpikir dan mencari tahu 

tentang bagaimana penulisan skripsi 

itu  

        

7 

saya memiliki semangat yang sangat 

besar untuk segera menyelesaikan 

tugas tersebut tersebut  

        

8 

saya  akan mencari sumber bacaan di 

situs terpercaya yang berhubungan 

dengan skripsi saya 

        

9 
Saya berpikir untuk mengupah orang 

lain dalam mengerjakan skripsi saya 
        

B. Ketika saya mengatahui Dosen pembimbing tidak bisa ditemui 

di kampus 

10 

Saya sering merasa patah semangat 

dalam mengerjakan skripsi juga 

mengatahui hal tersebut 

        

11 

Saya akan menyerah untuk 

melanjutkan dalam mengerjakan 

skripsi 

        

12 

Saya hanya diam di rumah saja dan 

tidak berniat untuk mencari cara agar 

bisa bertemu dengan dosen 

Pembimbing skripsi  

        

13 

Saya selalu berpikir untuk mencari  

cara lain agar bisa melakukan 

bimbingan dengan dosen pembimbing 
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skripsi  saya. (misalnya mencari tahu 

kontak telpon atau alamat rumah) 

C. Sebagai Individu ketika dihadapkan pada tugas skripsi 

14 

Saya orang yang sering bermalas-

malasan dan menunda-nunda dalam 

mengerjakan tugas skripsi saya, meski 

telah diperingatkan oleh Dosen 

Pembimbing, orang tua dan teman-

teman saya. 

        

15 

Saya seorang yang sering merasa putus 

asa apabila dihadapkan pada pencarian 

teoritis penelitian yang relevan dengan 

sumber buku yang sulit untuk umtuk 

didapatkan. 

        

16 

Saya seorang yang beranggapan 

bahwa tugas yang diberikan kepada 

saya merupakan suatu hal yang wajib 

dan harus untuk diselesaikan 

    

17 

Saya merupakan orang yang mudah 

menyerah dalam mengerjakan tugas 

skripsi. Apabila masalah penulisan 

terjadi kepada saya (misalnya: dosen 

sulit untuk ditemui, buku yang sulit 

didapat, dan lain-lain) 

        

18 

Saya seorang yang berpikir bahwa 

menyelesaikan tugas skripsi tidak 

begitu berpengaruh pada 

perkembangan saya dalam 

menghadapi dunia kerja 

    

19 

Saya seorang yang memiliki semangat 

yang tinggi untuk menyelesaikan tugas 

skripsi 

    

D. Ketika saya dihadapkan untuk revisi skripsi 

20 

Saya seorang yang sering menuda-

nunda dan bahkan tidak membuka file 

skripsi untuk direvisi pada laptop atau 

handphone saya. 

        

21 

Saya seorang yang sering beranggapan 

bahwa hal tersebut harus dilakukan 

dengan komitmen dan semangat yang 

tinggi. 

        

22 

Saya merupakan orang yang selalu 

berpikir untuk menenangkan sejenak 

pemikiran saya agar tidak terlalu 

terbebani pada masalah penulisan 

    



 

121 
 

skripsi. 

23 

Saya seorang yang sering berpikir 

untuk meminta bantuan teman, 

kerabat, serta orang yang 

berpengalaman dalam  penulisan 

skripsi saya, ketika tugas tersebut tidak 

bisa diselesaikan dengan sedirian 

        

24 

Saya orang yang  berpikir untuk 

berhenti dan menyerah dalam 

mengerjakan tugas skripsi saya 

    

25 

Saya orang yang selalu semangat 

dalam mengerjakan revisi yang telah 

diberikan kepada saya 

    

26 

Saya seorang yang berikir bahwa 

adanya revisi dalam penulisan skripsi, 

merupakan suatu hal yang sangat 

bagus untuk mengembangkan tata 

penulisan saya di dalam kaya tulis 

ilmiah  

    

 

Essay 

1. Tuliskan masalah yang dihadapi ketika anda melakukan 

penulisan/penyusunan tugas akhir skripsi (min 3 masalah)? 

2. Hal apa saja yang Anda lakukan ketika mengalami masalah dalam 

penulisan/penyusunan tugas akhir skripsi? 

3.  Tulisakan faktor apa saja yang biasa mengganggu Anda untuk tetap 

bertahan dalam menyelesaikan tugas skripsi ? 

 

Lampiran 2 Skala Angket  Google from 

Pengumpulan data dilakukan dengan mneyebarkan link di bahwah ini: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT8X94NIQGWu_A-d_hxyE3Q-

BTk6uEVfggmcV5bKV8uSn9mg/viewform?usp=pp_url 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT8X94NIQGWu_A-d_hxyE3Q-BTk6uEVfggmcV5bKV8uSn9mg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT8X94NIQGWu_A-d_hxyE3Q-BTk6uEVfggmcV5bKV8uSn9mg/viewform?usp=pp_url
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Lampiran 3 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Coping Style 

a. Uji Validitas dan Reliabelitas Stres Akademik 

Uji validitas dan reliabelitas diambil dari penelitain yang dilakukan oleh 

Jehan Shahnaz Azahra, karena peneliti beranggapan bahwa instrument 

yang dibuat sangat cocok pada penelitian yang dilakukan sehingga tidak 

dilakukan uji coba kembali. 
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Uji Validitas Stres Akademik 

 

Uji Reliabilitas Stres Akademik 
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b. Uji Validitas dan Reliabilitas Coping Style 

Uji Statistik Validitas  
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Reliability Coping Style 

Cronbach's Alpha N of Items 

.944 48 
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Lampiran 4 Tabulasi Data Penelitian 

Stres Akademik 
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Coping Style 
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140 
 

 



 
 

141 
 

 

Jawaban Wawancara Tidak Langsung  

dengan Pertanyaan Essay Pada Penelitian 

 
Tidak sesuai pedoman, kurang 

paham penjelasan dari dosen saat 

konsul online dan malas saat ingin 
mengerjakan 

Mencari cara agar tidak 

bosan dalam mengahadapi 

tugas akhir ini 

Orang tua, saudara dan 

orang-orang yang 

disayang 

1. Kurangnya referensi 

2. Kurangnya bimbingan 
3. Sering hilang semangat  

1. Minta pertolongan pada 

yang lebih kompeten 
2. Berusaha lagi 

3. Berdoa lagi 

1. Faktor internal 

(dalam diri) 
2. Faktor lingkungan 

1. Malas 

2. Tidak menemukan referensi 
yang tepat 

3. Kemampuan berbahasa asing 

Meminta bantuan teman Ajakan teman untuk 

bergaul 

1. Referensi buku teori utama 

terbatas 
2. Kesulitan menyusun kata kata 

yang baik untuk karya tulis 

ilmiah. 
3. Kesulitan pengutipan langsung 

dari hasil wawancara 

Berkonsultasi dengan para 

pakar misalnya psikolog 
dan ilmuwan psikolog 

yang berpengalaman di 

bidang penulisan 

Rasa malas  

Berbelit belit Mencari solusi Tugas negara 

Referensi, konsultasi, dan motivasi Menjaga motivasi agar Kawan banyak 
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tetap semangat kawinan. Lalu rasa 
handak jua.  

1. Kurang referensi 

2. Kurang dorongan 
3. Kurang motivasi 

Refreshing agar tidak 

terlalu terbebani 

Kurang referensi 

1. Bahasa 

2. Refrensi 

3. Penulisan 

1. Istirahat 

2. Mencari refrensi 

3. Tidur 

1. Kurangnya refrensi 

2. Desakan 

3. Kebingungan 

Sulit menentukan judul proposal Minta bantuan teman Hal duniawi 

Referensi yang terbatas, semangat 

yang kurang, sulit menyisihkan 
waktu untuk mengerjakan skripsi 

Menenangkan diri sejenak 

dengan berlibur 

Selalu teringat 

orangtua 

1. Pedoman tidak sesuai dengn 

dosen 

2. Lama dosen membls chat 
3. Buku yg di rekomendasikan 

dosen tidak ada di perpus 

Mendengar lagu 

Membuka skripsi kating 

Menchat kating dan org yg 
di percaya 

1. Orang tua 

2. Target Diri sendiri 

1. Capek 

2. Literatur kurang banyak 
3. Susah bertemu dosen 

Dibawa santai dengan 

sharing, ngegame, dan 
sesuatu hal positif lainnya 

Keluarga dan masa 

depan 

Referensi, waktu, uang Makan, shopping, Main 

game 

Orang tua yang 

membiayai  

Malas, Tidak paham caranya 
Sibuk dengan aktivitas lain 

minta bantuan teman 
Lihat YouTube 

Lihat google 

Bekerja, Keasikan 
bermain dan Tidak ada 

motivasi 

1. Menentukan kalimat yang 
sesuai. 

2. Menemukan waktu yang tepat. 

3. Dikarenakan pandemi 

Merilekskan pikiran 
dengan melakukan 

kegiatan yang disukai agar 

tidak merasa terbebani 

ketika penyusunan tugas 
akhir (skripsi)  

Untuk faktor yang 
menggangu tidak ada 

1. Buku referensi yang sulit 

2. Dosen sulit untuk ditemui 
3. Dorongan dan Komitmen yang 

lemah 

Meminta bantuan kepada 

orang yang lebih 
kompeten. 

dukungan orang tua 

dan komitmen diri 
agar cepat 

menyelesaikan tugas 

skripsi 

1. Malas 
2. Dosen yang lamban dalam 

meladeni mahasiswa 

3. Pelayanan Mikwa yang masih 
kurang sigap 

1. Menunda sampe besok,  
kemudian besoknya dan 

besoknya lagi 

2. Update status 
3. Mencari teman senasib 

1. Masih banyak 
teman yang juga 

belum selesai 

2. Instagram dan 
tiktok yang 

sungguh menggoda 

mata 

3. Akreditasi jurusan 
yang masih C 

1. Rasa malas yang kadang-

kadang muncul 
2. Membagi waktu antara kerja 

dan mengerjakan skripsi 

3. Kurangnya tempat bertanya 

1. Berdoa 

2. Menenangkan pikiran 
3. Meminta doa kepada 

org tua 

4. Berkonsultasi dgn 

1. Sudah mendapatkan 

pekerjaan 
2. Semangat yang 

kurang 
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dospem 

buku yang sesuai dengan skripsi 

bingung dalam menyusun kalimat 

dalam skripsi 

sulitnya ketika melakukan 
bimbingan 

bertanya kepada teman 

meluangkan aktu untuk 

mengerjakan skripsi 

tetap semangat  

dukungan orang tua, 

teman kerabat, dan 

lain-lain. serta 

semnagt diri untuk 
tetp berjuang agar 

lulus  

Pencarian literatur,dosen yg sulit 
dihubungi,dan kurangnya bahan 

Mencari literatur di situs 
manapun,trrus 

menghubungi dosen 

pembimbing dan selalu 

mencari bahan pelengkap 
skripsi 

Kemalasan,tidak 
adanya deadline. 

Pengambilan data yg serba online, 

kurang literature dan penelitian yg 
sama sulit untuk dicari 

Bnyak berdoa dan 

perbaikan dalam skripsi 

Untuk tetap bertahan 

krna diri sndiri, orang 
tua, dan orang 

tersayang, lebih ke 

motivasinya sih itu dri 

pada mengganggu 

Sulitnya meluangkan waktu, 

kurang fokus, kurangnya 

bimbingan dari dosen 

Mencoba untuk tetap 

tenang, sabar dan terus 

menyemangati diri sendiri 

Keluarga 

laptop tiba2 mati total dan 
keuangan terbatas jadi harus kerja 

beberapa bulan baru bisa beli 

laptop baru. sulitnya mencari 
literatur yang ditulis langsung oleh 

si pencetus teori. Kurangnya 

motivasi dari diri sendiri sehingga 
sering menunda. 

menenangkan diri dan 
melakukan kegiatan lain 

seperti bekerja dan 

menjalankan hobi. 

tidak punya uang 
untuk mengupah orang 

lain, jadi harus 

dikerjakan sendiri. 
Saya cuma punya ibu 

jadi harus bisa 

menyelesaikan skripsi 
agar cepat dapat kerja 

sesuai ijazah dan bisa 

membahagiakan orang 

tua. 

Kurangnya motivasi, manajemen 

waktu, dan kesulitan membuat 

skripsi 

Mengalihkan pikiran 

kepada hal lain 

Mahasiswa strata 1 

wajib mengerjakan 

skripsi 

1. Menemukan literatur yang 
sesuai sebagai refrensi skripsi 

2. Bingung dengan sistematika 

penulisan skripsi yang sesuai 
panduan/ penulisan isi skripsi 

3. Mengatur  

Berhenti mengerjakan 
skripsi sejenak dengan 

nonton drama Korea, 

nonton film, ngemil, 
mendengarkan musik, 

mengalihkan ke hal yang 

mengembalikan mood 
untuk menghadapi skripsi. 

1. Tuntutan dari 
keluarga dan 

tuntutan dari 

lingkungan, yaitu 
untuk cepat lulus 

dan lulus diwaktu 

yang tepat menjadi 
beban dipundak 

2. Waktu yang sudah 

dilewati, biaya yang 

sudah dikeluarkan 
dan usaha yang 

sudah di lakukan. 
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Referensi yg sulit dicari, 
kebingungan dalam segi penulisan 

dan mood yg sering naik turun 

Menghibur diri dgn cara 
makan, nonton dan liburan 

Referensi yg sulit 
dicari, dospem yg 

susah ditemui, 

motivasi yg menurun 

males,bahan tulisan,buku meningggalkannya malas 

1. Malas 

2. Semangat naik turun 
3. Dospem galak 

Meyakinkan diri sendiri Teman 

Daftar pustaka yang susah didapat 

sesuai dengan skripsi 

dosen yang sulit ditemui 
waktu untuk mengerjakan, kerena 

kerja 

meluangkan waktu 

terus semangat 

dukungan orang lain 

termasuk orang tua, 

teman, dan saudara 

Referensi, akses perpus, kurang 

memahami konsultasi online 

Bertanya pada dosen atau 

teman 

Menyelesaikan 

perkuliahan 

Sering lupa, mudah bosan, pusing Melakukan hal baru, baca 

komik 

Suport keluarga dan 

teman 

1. Buku sulit 

2. Dosen 
3. waktu 

1. Bertanya dan meminta 

Bantuan orang yang 
kompetin 

2. lebih sering 

mengubunggi dosen 
Pembimbing 

3. mecari buku 

keperpustakan yang lain  

Dukungan orang tua, 

teman dan lain 
sebagainya 

Buku Referensi yang sulit, 
konsoltasi bersama dengan 

dospem,  tuntutan orang lain yang 

menginginkan cepat lulus 

terus semngat, dan 
kerjakan secara perlahan-

lahan 

Komitmen untuk cepat 
lulus dan dukungan 

orang lain terutama 

kedua orang tua 

tidak ada terus semangat motivasi diri dan 

orang lain 

1. sulitnya untuk bimbingan 

2. adanya tuntutan untuk cepat 
lulus 

3. buku atau referensi yang sesuai 

dengan penelitian  

1. sabar 

2. semangat 
3. terus semangat 

dukungan orang tua, 

dan semngat diri 
sendiri 

1. Rasa malas 
2. Sibuk dengan kegiatan lain 

3. Sulit konsul dengan dosen 

1. Usaha lagi 
2. Bertanya 

3. Bedoa 

1. Masa depan 
2. Orang tua 

3. Teman 

1. Dosen susah ditemui 
2. Referensi yang minim 

3. Referensi susah dicari 

Mencari solusi yang lain  1. Keluarga  
2. Nikah :) 

3. Rasa semangattt 

S2 

Sulit mencari referensi, sulit 
mendapatkan semangat, mudah 

putus asa 

Sharing dengan teman Harus membanggakan 
orang tua 

Sulit menghubungi dosen 

pembimbing, bahan skripsi yang 
sulit didapat di masa pandemi, 

beban fikiran karena orang tua 

Menanyai dosen lain yang 

dapat memberikan saran, 
atau komunitas bimbingan 

skripsi. 

1. Impian saya untuk 

memiliki pekerjaan 
di tempat yang 

bagus. 
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mendesak  2. Orang tua 
3. Melihat Teman 

teman yang sudah 

selesai skripsi 
membuat semangat  

Susah mencari judul yang akan 

diterima, mencari penelitian yang 

mirip dengan judul, mencari materi 
dengan sumber terpercaya, analisis 

penelitian 

Menenangkan diri untuk 

menghilangkan stress 

Mengingat waktu 

pengerjaan yg 

terbatas, semangat dari 
orang tersayang, 

mengingat bahwa 

mencari judul yang 
diterima itu sulit 

Dospem yang sulit dihubungi, 

kebijakan baru yang mempersulit, 

terlena dengan penundaan yang 
tidak terasa sudah lama jalan 

ditempat 

Instrospeksi diri Membanggakan orang 

tua  

rasa malas sering muncul 

kurang motivasi sulit bertemu 
dosen karena covid 19 

mencoba membangkitkan 

rasa semangat 
mengerjakan tugas skripsi 

menghubungai dosen 

pembimbing apabila tidak 
bisa bertemu dengan 

beliau karena adanya 

covid 19 

komitmen hidup 

dukungan orang tua 
dan terus berdoa agar 

dipermudah segala 

urusan 

Malas, banyak penelitian yang 
sama sehingga sulit untuk mencari 

judul baru dosen yang susah untuk 

ditemui dalam melakukan 
bimbingan 

banyak berdoa dan 
berusaha 

dukungan keluarga 
dan diri sendiri 

1. bingung dalam menentukan 

kata dan kalimat ketika menulis 

2. jadwal dosen pembimbing yang 
padat sehingga melakukan 

bimbingan susah, Apalagi 

dengan keadan wabah covid 19 
sekarang ini. 

3. Ases Perpustakan univ untuk 

mengakses peminjaman buku 
dan sebagainya  

sabar dan semangat dan 

terus berusaha 

semnagt dalam diri 

serta dukungan teman, 

orang sekitar terutama 
keluarga 

menentukan kalimat dalam 

penulisan 

kurangnya referinsi yang sesui 
dengan peneliti 

penyusunan  skripsi dilakukan 

secara bertahap tidak langsung 
deketika jadi karya tulis ilmiah, 

harus ada data 

terus perbanyak membaca 

buku agar nanti dalam 

penulisan tidak 
kekurangan kosa kata 

dalam penulisan 

terus semangat, sabar dan 
berdoa 

internal: movitasi diri 

sendiri, semangat akan 

lulus serjana 
Ekternal: dukungan 

orang lain, lingkungan 

buku dan referensi yang sesuai 

dengan penelitian sulit didapatkan 

mengerjakan tugas dengan 

diseringi bermain game, 

motivasi dalam diri 
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dosen yang sibuk  sehingga 
melakukan bimbingan sulit 

sering merasa bosan ketika terus 

mengerjakan tugas skripsi saja 

mendengarkan mosik , 
nonton daln lain 

sebagainya sehigga tidak 

bosan dan stress 

bingung akan penulisan 

dosen susah ditemui 

revisi yang begitu ribet 

tidak ada semangat diri sendiri, 

dan dukungan orang 

lain 

Kekurangan referensi 
Adanya covid-19 menyebabkan 

saya sulit untuk bertemu dengan 

dosen 
Terkadang revisi yang banyak 

menyebabkan saya down 

Beristirahat 1. Orang tua 
2. Menggapai cita-cita 

3. Semangat dan 

motivasi dari 
sahabat dan teman 

dekat  

prosedur dalam penulisan skripsi 

yang ribet, bingung menyusun 
kalimat di dalam penulisan 

sering bosan sehingga muncul rasa 

malas 

menenagkan pikiran agar 

tidak terlalu memikirkan 
tugas skripsi, seperti jalan 

bersam teman, naik 

gunung, kepantai, 

berbelanja, nongrong 
bersama teman dan lain-

lain 

teman 

orang tua 
dan ingin cepat 

berkerja agar bisa 

membantu orang tua 

1. Sulitnya komunikasi dgn 
dospem 

2. Perbedaan selera yg membuat 

skripsi agak terhambat 

3. Referensi yg belum memadai 

Referensi dan waktu kerja 
skripsi 

Tidak ada 

Mencari referensi buku susah di 

kondisi pandemi seperti ini. 

Kuota sangat boros. 
Buku bacaan kurang. 

Tenang jangan panik. 

Bertanya pada ahlinya. 

Lalu kerjakanlah perlahan-
lahan. 

1. My self. 

2. My Family. 

3. My best friends 

bingung menyusun kalimat ketika 

menulis skripsi 

buku dan referensi yang terbatas 
dosen yang mendadak sibuk ketika 

ditemui untuk melakukan 

bimbingan 

meminta bantuan orang 

lain dan terus berusaha 

ingin cepat lulus dan 

membahagiakan kedua 

orang tua 

kurang paham penjelasan dosen 
ketika bimbingan online 

malas melakukan revisi yang sulit 

dimengerti 
kurang referensi 

 Tangung jawab pada 
diri sendiri dan orang 

tua 

kurang paham ketika melakukan 

bimbingan online 

revisi yang sulit dimengerti  
buku teori utama sulit ditemukan 

meminta bantuan orang 

terdekat dan orang yang 

kompetin pada pengatauan 
penulisan skripsi 

komitmen diri untuk 

lulus dan 

membahagiakan orang 
tua bahwa ankanya 

sudah menjadi serjana 

Kurang referensi jadwal dosen 
yang padat sehingga sulit 

melakukan bimbingan online 

ataupun offline secara maksimal 

berdoa 
meminta bantuan orang 

menenagkan pikiran ketika 

terbebani dalam penulisan 

dukunagn orang tua 
dan orang sekitar 
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bingung dalam menulis kalimat 
menentukan waktu yang tepat 

dalam mengerjakan skripsi karna 

sibuk dengan aktivitas yang lain 

skripsi 

buku bacaan kurang 

melakukan bimbingan sulit karena 

pandemi perbedaan sudut pandang 

kedua belah pihak dospem yang 
membuat bingung dan 

menghambat penulisan 

meminta bantuan kepada 

orang lain berdoa, 

berusaha dan tawakal akan 

apa yang telah dilakukan  

1. orang tua 

2. sahabat 

3. orang terdekat 

rasa malas 
bosan  

pedoman penulisan yang ribet 

jalan-jalan dan bersenang-
senang 

teman-teman 

sulitnya melakukan bimbingan 

online 
sulit dalam pencarian referensi 

yang sesuai dengan penelitian 

ketidak pahaman ketika melakukan 

revisi setelah melakukan 
bimbingan online 

meminta bantuan orang 

lain 

dukungan orang tua, 

keluarga, dan orang 
terdekat 

sulit memahami penjelasan dosen 

ketika melakukan bimbingan 
online 

Referensi yang sesuai dengan 

penelitian  sangat sedikit  

dosen yang sering sibuk, sehingga 
telat melakukan bimbingan 

berdoa, sabar, dan 

berusaha apa yang bisa 
dilakukan agar skripsi 

selesai 

Kewajiban yang harus 

diselesaikan, 
dukungan orang tua, 

teman, dan orang 

sekitar 

Ribet berdoa  diri sendiri 

sulit bimbingan karena covid 
kekurangan buku 

pedoman penulisan yang sulit 

dipahami 

meminta bantuan orang 
lain  

diri sendiri 

1. sulit berkonstrasi dalam menulis 

skripsi 

2. adanya rasa bosan dalam 

menulis 
3. buku yang sesuai dengan 

penelitian susah diperoleh 

berdoa-usha- dan ikhtiar diri sendiri dan orang 

lain 

1. sulitnya memahami revisi 
bimbingan online 

2. pedoman (buku pegangan 

penulisan) sulit untuk dipahami 

3. bingung dalam menyusun 
kalimat karena kurangnya 

bacaan  

1. mencoba bertanya 
kembali ketika tidak 

paham dalam 

melakukan bimbigan 

online 
2. meminta bantuan 

kepada teman-teman 

yang memiliki 
pemahaman dalam 

penulisan skripsi 

3. mencoba dengan 

perlahan dalam 

1. orang tua 
2. diri sendiri 

3. teman-teman dan 

orang lain yang 

dekat dengan kita 
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mengerjakan skripsi 
tanpa terburu-buru 

agar tidak salah dalam 

penulisan 

1. bimbingan sulit karena adanya 

pandemi covid 19 

2. bingung dalam penulisan karena 

kurangnya refererensi yang 
sesuai 

3. seringnya rasa malas yang 

mengakibatkan penundaan 
dalam mengerjakan skripsi 

1. mencoba 

mengumpulkan 

motivasi agar bisa 

semnagt lagi dalam 
mengerjakan skripsi 

2. meminta bantuan orang 

yang kompeten 

1. teman-teman  

2 diri sendiri  

3. harapan dan 

dukungan orang tua 

1. sulit menentukan kalimat yang 

ketika menulis. 

2. adanya pandemi yang 
membuat skripsi  berhenti 

dalam bimbingan, resit, dan 

sebagainya. 
3. sibuk dengan kegiatan lain 

sehingga tugas skripsi 

teralihkan 

1. Meminta bantuan 

orang terdekat, 

terutama teman 
2. Bersabar 

3. mencoba manyediakan  

waktu  agar bisa 
mengerjakan skripsi 

kembali 

harapan diri sendiri 

agar lulus dan kedua 

orang tua 

sulit untuk paham dalam penulisan 
skripsi 

tiduran, bermain game, 
dan meminta bantuan 

orang lain 

diri sendiri agar tidak 
malas 

Waktu pertemuan dengan dosen Temui dosennya Dosen yg bersahabat 

Waktu konsul, waktu melakukan 

pengambilan data, menjabarkan 

hasil penelitian 

Hang out Ingin cepat bekerja 

Kebiasaan procrastinating, social 
anxiety membuat saya takut 

bertemu dosen dan takut meminta 

pertolongan, saya selalu 
meragukan apakah pemahaman 

teori saya tepat, saya selalu 

mengira saya bisa menulis skripsi 

lebih baik lagi di lain waktu 
sehingga saya menundanya 

menyelesaikannya 

Berpikir bahwa skripsi 
bukanlah akhir dari dunia, 

pilihan topik skripsi saya 

sesuai dengan minat saya 
dan saya sebenarnya yakin 

saya bisa melakukan 

dengan baik, doa orang tua 

pasti akan menyelamatkan 
saya 

Semangat dari diri 
sendiri, mimpi saya 

setelah sidang skripsi 

dan orang sekitar 

Buku susah di cari 
Dosen susah di hubungi 

Nyanyi, baca buku yg 
tidak berhubungan dengan 

skripsi 

Pengen cepet lulus 

Kurang semangat, terkadang 

bermalas malasan, kurang mood 

Tidur atau makan supaya 

mood kembali normal 

Ingin jadi org yg 

sukses  

Dosen pembimbing terlalu lama 

membalas pesan chat saya hingga 

berhari-hari padahal sudah di read 

beliau, kurangnya menemukan 
referensi, dan untuk jurusan 

pendidikan bahasa inggris saya 

kesulitan dalam menulis skripsi 

Menghubungi teman, 

konsultasi dengan dosen, 

dan searching artikel di 

internet atau video tips 
mengerjakan skripsi 

dengan benar di youtube. 

Ingin cepat lulus 

supaya tidak bayar 

biaya UKT lagi. 
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dengan grammar yang benar dan 
tepat. 

Revisi yang banyak, tuntutan agar 

memakai metode kualitatif, 
penulisan yang harus 

menyesuaikan standar dari jurusan 

Mencari tau bagaimana 

mengatasi masalah 
tersebut, antara lain 

dengan bertanya kepada 

orang lain ataupun melihat 

contoh skripsi orang yang 
terdahulu 

Faktor orangtua yang 

selalu mendorong agar 
menyelesaikan tugas 

skripsi sesegera 

mungkin. Faktor 

motivasi diri sendiri 
ketika melihat orang 

lain bisa 

menyelesaikan 
skripsinya, karena 

pola pikiran saya 

"orang lain bisa berarti 

saya juga bisa" 

1. Bingung dalam pencarian 

skripsi. 

2. Terkendala dengan peraturan 
yang berubah ubah di wilayah 

yang sala teliti. 

Meminta saran atau 

bantuan dengan yang lebih 

berpengalaman dalam 
mengerjakan skripsi 

1. Faktor orang tua. 

2. Ingin secepatnya 

terbebas dari 
tuntutan skripsi. 

3. Ingin cepat bekerja 

di tempat yang saya 

idam-idam kan. 

1. Manajemen Waktu 

2. Berhubungan dengan dospem 

3. Menyeimbangkan garap skripsi 
dengan bekerja 

Mencari solusi dengan 

tafakkur dan semedi 

1. Allah 

2. Diri saya sendiri 

3. Orang tua 
4. Masa depan 

5. Gelar sarjana 

6. Uang 

Kurang semangat, terkadang 
bermalas malasan, kurang mood 

Tidur atau makan supaya 
mood kembali normal 

Ingin jadi org yg 
sukses  

Waktu, uang, malas Berusaha Orang tua 

Terkadang dospem 1&2 tidak 
singkron 

Mencengangkan diri 
dengan cara berlibur 

Keluarga 

 

Lampiran 5 Uji Normalitas 

a. Data Awal Uji Normalitas 
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b. Data Final Uji Normalitas 

 

Lampiran 6 Uji Linearitas 
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Lampiran 7 Data Demografis Penelitian 

 

 

Lampiran 8 Data Deskriptif Penelitian 

a. Data Deskriptif Stres Akademik 
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b. Data Deskriptif Coping Style 
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c. Data Deskriptif Aspek Coping Behavioral 

 

 
 

d. Data Deskriptif Aspek Coping Cognitive 
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e. Data Deskriptif Aspek Coping Motivational 

 

 

Lampiran 9 Uji Regresi Sederhana 
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Lampiran 10 Uji  Perhitungan Sumbangsi 

A. Sumbangsi Coping Style 
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B. Sumbangsi Coping pada Jenis Kelamin 

 

1. Jenis Kelamin Laki-laki 
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2. Jenis Kelamin Perempuan
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C. Sumbangsi Coping Pada Tiap-tiap Jurusan 

1. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
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2. Fakultas Syariah 
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3. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora 
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4. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 
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5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
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Lampiran 11 Surat Keputusan Seminar Proposal Skripsi 
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Lampiran 12 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi 
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Lampiran 13 Surat Riset Penelelitian 
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BIODATA 

 

 

2. Nama Lengkap  : Iwan Muliadi 

3. Tempat dan Tanggal Lahir : Rantau Keminting, 03 Maret 1997 

4. Agama    : Islam 

5. Kebangsaan   : Indonesia 

6. Status Perkawinan  : Belum Menikah 

7. Alamat    : Jl. Desa Rantau Keminting, Rt.05  Rw. 03,  

: Kec. Labuan Amas Utara, Kab. HST 

8. Pendidikan   

a. TK/ PAUD  : TK Rakat Mufakat Rantau  Keminting 
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d. SMA/ MA  : MA NIPA Rakha Amuntai 

9. Orang Tua 

Nama Ayah   : Syamsuri 

Pekerjaan   : Buruh Tani 

Alamat    : Jl. Desa Rantau Keminting, Rt.05  Rw. 03,  
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10. Saudara (jumlah saudara) : 2 Saudara 

11. Pengalaman Organisasi 
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d. Banua Psycare Community Kalimantan Selatan 

e. Forum Pemuda  Sasirangan Kalimantan Selatan  
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